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11.9.2020 A9-0138/112

Amendement 112
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
namens de ECR-Fractie

Verslag A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Vaststelling van een duidelijk gevaar van ernstige schending van de rechtsstaat door de 
Republiek Polen
2017/0360R(NLE)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 56 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

56 bis. wijst erop dat het zogenaamde 
recht op abortus in het internationaal 
recht niet wordt erkend en een dergelijk 
recht niet in een bindend verdrag wordt 
erkend en dat het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens herhaaldelijk heeft 
benadrukt dat het recht op het privéleven 
niet kan worden uitgelegd als instemming 
met het zogenaamde recht op abortus; 
herinnert eraan dat een dergelijk recht 
bovendien niet kan worden beschouwd als 
een opkomend internationaal gebruik, 
aangezien in de overgrote meerderheid 
van de landen waarin de toegang tot 
abortus is toegestaan, een dergelijke 
toegang bestaat in de immuniteit voor 
strafvervolging en niet als recht is 
gedefinieerd;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/113

Amendement 113
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
namens de ECR-Fractie

Verslag A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Vaststelling van een duidelijk gevaar van ernstige schending van de rechtsstaat door de 
Republiek Polen
2017/0360R(NLE)

Ontwerpresolutie
Kopje 25

Ontwerpresolutie Amendement

Haatzaaiende taal, openlijke 
discriminatie, geweld tegen vrouwen, 
huiselijk geweld en onverdraagzaam 
gedrag ten aanzien van minderheden en 
andere kwetsbare groepen, met inbegrip 
van LGBTI’s

Schrappen

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/114

Amendement 114
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
namens de ECR-Fractie

Verslag A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Vaststelling van een duidelijk gevaar van ernstige schending van de rechtsstaat door de 
Republiek Polen
2017/0360R(NLE)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 57

Ontwerpresolutie Amendement

57. dringt er bij de Poolse autoriteiten 
op aan alle noodzakelijke maatregelen te 
nemen om racistische haatzaaiende taal 
en het aanzetten tot geweld, zowel online 
als offline, daadkrachtig te bestrijden en 
racistische haatzaaiende uitspraken van 
publieke figuren, waaronder politici en 
ambtenaren van mediabedrijven108, 
openlijk te veroordelen en er afstand van 
te nemen, teneinde vooroordelen en 
negatieve sentimenten jegens nationale en 
etnische minderheden (waaronder Roma), 
migranten, vluchtelingen en asielzoekers 
aan te pakken en een doeltreffende 
handhaving te waarborgen van de wetten 
op grond waarvan partijen of organisaties 
die rassendiscriminatie stimuleren of 
hiertoe aanzetten, buiten de wet worden 
gesteld109; verzoekt de Poolse autoriteiten 
gevolg te geven aan de aanbevelingen van 
2019 van de Commissie van de Verenigde 
Naties voor de uitbanning van 
rassendiscriminatie110;

57. benadrukt dat de Poolse regering 
door vooroordelen gemotiveerde 
misdrijven monitort en dat bij deze 
monitoring ook in het hele land 
informatie wordt verzameld (door de 
politie) over de voorbereiding van 
haatmisdrijven; merkt op dat 
haatmisdrijven vanwege hun grote sociale 
schadelijkheid deel uitmaken van de 
prioriteiten van de hoofdcommandant van 
de politie; merkt op dat ook 
voorlichtingsactiviteiten worden 
uitgevoerd om politieagenten te voorzien 
van de kennis en vaardigheden die nodig 
zijn om haatmisdrijven te voorkomen en 
te bestrijden;

_________________
108 Resolutie van het Europees Parlement 
van 15 november 2017, paragraaf 18; 
Parlementaire Vergadering van de Raad 
van Europa, Resolutie 2316 (2020) van 
28 januari 2020 over de werking van 
democratische instellingen in Polen, 
punt 14; VN-Comité voor de rechten van 



AM\1213083NL.docx PE655.444v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

de mens (HRC), slotopmerkingen over het 
zevende periodieke verslag over Polen, 
23 november 2016, CCPR/C/POL/CO/7, 
punten 15-18.
109 Commissie van de Verenigde Naties 
voor de uitbanning van 
rassendiscriminatie, gecombineerde 
slotopmerkingen over het 22e t/m 24e 
periodieke rapport over Polen, augustus 
2019.
110 Ibid.

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/115

Amendement 115
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
namens de ECR-Fractie

Verslag A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Vaststelling van een duidelijk gevaar van ernstige schending van de rechtsstaat door de 
Republiek Polen
2017/0360R(NLE)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 58

Ontwerpresolutie Amendement

58. uit zijn diepe bezorgdheid over de 
recente verklaring van de Poolse 
viceminister van Justitie dat Polen het 
Verdrag van de Raad van Europa inzake 
het voorkomen en bestrijden van geweld 
tegen vrouwen en huiselijk geweld 
(Verdrag van Istanbul) moet opzeggen; 
spoort de Poolse autoriteiten ertoe aan dat 
verdrag in de praktijk en op doeltreffende 
wijze toe te passen, onder meer door de 
toepassing van de bestaande wetgeving in 
het hele land te waarborgen, en te 
voorzien in voldoende kwaliteitsvolle 
opvangplaatsen voor vrouwen die het 
slachtoffer zijn van geweld en voor hun 
kinderen;

58. is ingenomen met de acties van de 
Poolse autoriteiten om xenofobe en 
fascistische haatmisdrijven en 
haatzaaiende taal te veroordelen en 
verzoekt de Poolse autoriteiten in dit 
opzicht verdere passende maatregelen te 
treffen;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/116

Amendement 116
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
namens de ECR-Fractie

Verslag A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Vaststelling van een duidelijk gevaar van ernstige schending van de rechtsstaat door de 
Republiek Polen
2017/0360R(NLE)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 59

Ontwerpresolutie Amendement

59. merkt op dat uit de resultaten van 
de tweede LGBTI-enquête van mei 2020, 
uitgevoerd door het Bureau van de 
Europese Unie voor de grondrechten, 
nadrukkelijk bleek dat de intolerantie en 
het geweld jegens LGBTI-personen in 
Polen toenemen en dat de Poolse LGBTI-
respondenten absoluut niet geloven dat de 
regering vooroordelen en intolerantie 
bestrijdt, waarbij het laagste percentage 
van de hele Unie werd opgetekend (slechts 
4 %), tegenover het hoogste percentage 
respondenten dat aangaf bepaalde 
plekken te mijden uit angst voor 
aanvallen, intimidatie of dreigementen 
(79 %);

59. herinnert eraan dat het verbod op 
discriminatie tegen wie dan ook en om 
welke reden dan ook in de grondwet van 
de Republiek Polen is bevestigd;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/117

Amendement 117
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
namens de ECR-Fractie

Verslag A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Vaststelling van een duidelijk gevaar van ernstige schending van de rechtsstaat door de 
Republiek Polen
2017/0360R(NLE)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 60 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

60. wijst, onder meer in de context van 
de campagne voor de 
presidentsverkiezingen van 2020, op zijn 
standpunt als weergegeven in zijn 
resolutie van 18 december 2019, waarin 
het Parlement zijn sterke veroordeling 
uitspreekt over elke vorm van 
discriminatie van LGBTI’s en de 
schending van hun grondrechten door 
overheidsinstanties, met inbegrip van 
haatzaaiende uitlatingen van 
overheidsinstanties en verkozen 
overheidsfunctionarissen, over het 
onvoldoende beschermen tegen aanvallen 
en verbieden van pride-optochten en 
bewustmakingsprogramma’s, alsook over 
de zones in Polen die zichzelf hebben 
uitgeroepen als “zones vrij van LGBT-
ideologie”, en waarin het de Commissie 
ertoe oproept deze vormen van openlijke 
discriminatie sterk te veroordelen; stelt 
vast dat er sinds de aanneming van die 
resolutie geen enkele verbetering is 
waargenomen in de situatie van LGBTI’s 
in Polen en dat met name de mentale 
gezondheid en fysieke veiligheid van 
Poolse LGBTI’s in het gedrang komen; 
herinnert aan de veroordeling van 
dergelijke acties door de Poolse 
commissaris voor de mensenrechten, die 
negen klachten heeft ingediend bij 
administratieve rechtbanken met als 

60. herhaalt zijn oproep om 
discriminatie, met inbegrip van 
haatzaaiende uitlatingen en de schending 
van persoonlijke rechten, jegens LGBTI’s 
door personen die openbare functies 
bekleden aan de kaak te stellen en roept de 
Commissie op dergelijke discriminatie te 
veroordelen;
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argument dat de LGBTI-vrije zones een 
schending vormen van het Unierecht, en 
de veroordeling door de Commissie en 
internationale organisaties; wijst erop dat 
uitgaven in het kader van het 
cohesiebeleid geen discriminatie op grond 
van seksuele gerichtheid mogen inhouden 
en dat steden en gemeenten zich als 
werkgever moeten houden aan 
Richtlijn 2000/78/EG111 van de Raad, op 
basis waarvan discriminatie en intimidatie 
op grond van seksuele geaardheid in 
arbeid verboden zijn112; verzoekt de 
Poolse autoriteiten om de desbetreffende 
jurisprudentie van het Hof van Justitie en 
het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens uit te voeren en om in dat verband 
in te gaan op de situatie van echtgenoten 
en ouders van hetzelfde geslacht, opdat zij 
zowel rechtens als feitelijk het recht op 
non-discriminatie genieten113; veroordeelt 
de rechtszaken tegen de maatschappelijke 
activisten die de zogenoemde “Haatatlas” 
hebben gepubliceerd waarin gevallen van 
homofobie in Polen worden 
gedocumenteerd; verzoekt de Poolse 
regering met klem de wettelijke 
bescherming van LGBTI’s tegen alle 
vormen van haatmisdrijven en 
haatzaaiende taal te garanderen;****
_________________
111 Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 
27 november 2000 tot instelling van een 
algemeen kader voor gelijke behandeling 
in arbeid en beroep (PB L 303 van 
2.12.2000, blz. 16).
112 Europese Commissie, DG REGIO, 
brief aan de autoriteiten van de Poolse 
regio’s Lublin, Łódź, Klein-Polen, 
Subkarpaten en Święty Krzyż, 27 mei 
2020. Zie ook het arrest van het Hof van 
Justitie van 23 april 2020, Associazione 
Avvocatura per i diritti LGBTI, C-507/18, 
ECLI:EU:C:2020:289.
113 Arrest van het Hof van Justitie van 
5 juni 2018, Coman e.a., C-
673/16,ECLI:EU:C:2018:385; arrest van 
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het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens van 2 maart 2010, Kozak/Polen 
(verzoek nr. 13102/02); arrest van het 
Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens van 22 januari 2008, 
E.B./Frankrijk (verzoek nr. 43546/02); 
arrest van het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens van 19 februari 
2013, X e.a./Oostenrijk (verzoek 
nr. 19010/07); arrest van het Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens van 
30 juni 2016, Taddeucci en McCall/Italië 
(verzoek nr. 51362/09); arrest van het 
Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens van 21 juli 2015, X e.a./Oostenrijk 
(verzoek nr. 19010/07); arrest van het 
Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens van 14 december 2017, Orlandi 
e.a./Italië (verzoeken nrs. 26431/12, 
26742/12, 44057/12 en 60088/12); arrest 
van het Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens van 14 januari 2020, 
Beizaras en Levickas/Litouwen (verzoek 
nr. 41288/15).

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/118

Amendement 118
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
namens de ECR-Fractie

Verslag A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Vaststelling van een duidelijk gevaar van ernstige schending van de rechtsstaat door de 
Republiek Polen
2017/0360R(NLE)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 61

Ontwerpresolutie Amendement

61. merkt op dat het gebrek aan 
onafhankelijkheid van de rechterlijke 
macht in Polen het wederzijdse vertrouwen 
tussen Polen en andere lidstaten reeds 
aan het aantasten is, met name op het 
gebied van justitiële samenwerking in 
strafzaken, gezien het feit dat nationale 
rechtbanken hebben geweigerd of 
geaarzeld om Poolse verdachten in het 
kader van de procedure van het Europees 
aanhoudingsbevel vrij te laten vanwege 
diepgaande twijfels over de 
onafhankelijkheid van de Poolse 
rechterlijke macht; is van mening dat de 
bedreiging die de achteruitgang van de 
rechtsstaat in Polen vormt voor de 
uniformiteit van de rechtsorde van de 
Unie bijzonder ernstig is; wijst erop dat 
het wederzijdse vertrouwen tussen de 
lidstaten pas kan worden hersteld als de 
eerbiediging van de in artikel 2 van het 
VEU verankerde waarden wordt 
gewaarborgd;

61. erkent dat de kwestie van 
onafhankelijkheid van de rechterlijke 
macht in Polen een gebied is waarop die 
lidstaat exclusief bevoegd is en geen reden 
kan vormen voor wederzijds wantrouwen 
tussen Polen en andere lidstaten, 
waaronder op het gebied van justitiële 
samenwerking in strafzaken;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/119

Amendement 119
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
namens de ECR-Fractie

Verslag A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Vaststelling van een duidelijk gevaar van ernstige schending van de rechtsstaat door de 
Republiek Polen
2017/0360R(NLE)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 62

Ontwerpresolutie Amendement

62. verzoekt de Poolse regering zich te 
houden aan alle bepalingen met betrekking 
tot de rechtsstaat en de grondrechten als 
vervat in de Verdragen, het Handvest, het 
EVRM en de internationale normen inzake 
de mensenrechten, en een oprechte dialoog 
aan te gaan met de Commissie; benadrukt 
dat een dergelijke dialoog moet worden 
gevoerd op een onpartijdige, op feiten 
gebaseerde en coöperatieve wijze; dringt 
er bij de Poolse regering op aan samen te 
werken met de Commissie overeenkomstig 
het beginsel van oprechte samenwerking 
als vastgelegd in het VEU; verzoekt de 
Poolse regering snel en volledig uitvoering 
te geven aan de uitspraken van het Hof van 
Justitie en het primaat van het Unierecht te 
eerbiedigen;

62. bevestigt dat de Poolse regering 
zich houdt aan alle bepalingen met 
betrekking tot de rechtsstaat en de 
grondrechten die vervat zijn in de 
Verdragen, het Handvest, het EVRM en de 
internationale normen inzake 
mensenrechten, en een rechtstreekse 
dialoog voert met de Commissie; erkent de 
door de Poolse regering genomen 
maatregelen om snel uitvoering te geven 
aan de uitspraken van het Hof van Justitie 
en het primaat van het Unierecht te 
eerbiedigen;

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/120

Amendement 120
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
namens de ECR-Fractie

Verslag A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Vaststelling van een duidelijk gevaar van ernstige schending van de rechtsstaat door de 
Republiek Polen
2017/0360R(NLE)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 63

Ontwerpresolutie Amendement

63. verzoekt de Raad en de Commissie 
het beginsel van de rechtsstaat niet in 
enge zin te interpreteren en het potentieel 
van de procedure van artikel 7, lid 1, VEU 
volledig te benutten door oog te hebben 
voor de implicaties van het optreden van 
de Poolse regering voor alle beginselen 
die zijn verankerd in artikel 2 VEU, met 
inbegrip van de democratie en de 
grondrechten, zoals benadrukt in dit 
verslag;

Schrappen

Or. en
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11.9.2020 A9-0138/121

Amendement 121
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Elżbieta Kruk
namens de ECR-Fractie

Verslag A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Vaststelling van een duidelijk gevaar van ernstige schending van de rechtsstaat door de 
Republiek Polen
2017/0360R(NLE)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 64

Ontwerpresolutie Amendement

64. verzoekt de Raad de formele 
hoorzittingen – waarvan de laatste maar 
liefst dateert van december 2018 – zo snel 
mogelijk te hervatten en tijdens die 
hoorzittingen ook alle recente en 
belangrijkste negatieve ontwikkelingen op 
het gebied van de rechtsstaat, de 
democratie en de grondrechten aan bod te 
laten komen; spoort de Raad ertoe aan om 
eindelijk maatregelen te nemen op grond 
van de procedure van artikel 7, lid 1, 
VEU, door vast te stellen dat er sprake is 
van een duidelijk gevaar voor een ernstige 
schending van de in artikel 2 VEU 
genoemde waarden door de Republiek 
Polen, gezien de overweldigende bewijzen 
die hiervoor worden aangevoerd in deze 
resolutie en in zo veel verslagen van 
internationale en Europese organisaties, 
de jurisprudentie van het Hof van Justitie 
en het Europees Hof voor de Rechten van 
de Mens en verslagen van 
maatschappelijke organisaties; beveelt de 
Raad ten zeerste aan om als follow‑up van 
de hoorzittingen concrete aanbevelingen 
te formuleren ter attentie van Polen, zoals 
bepaald in artikel 7, lid 1, VEU, en 
termijnen voor de uitvoering van die 
aanbevelingen aan te geven; verzoekt de 
Raad voorts zich ertoe te verbinden de 
uitvoering van deze aanbevelingen tijdig 
te beoordelen; verzoekt de Raad het 

64. ziet geen reden voor de Raad om 
de formele hoorzittingen te hervatten 
wanneer rekening wordt gehouden met 
alle meest recente en belangrijkste 
verduidelijkingen van de Poolse 
autoriteiten en de bevindingen van deze 
procedure op het gebied van de 
rechtsstaat, de democratie en de 
grondrechten; beveelt de Raad ten zeerste 
aan om bij het formuleren van mogelijke 
aanbevelingen een dialoog te voeren met 
de Poolse autoriteiten, in 
overeenstemming met het beginsel van 
partnerschap en de eerbiediging van de 
Poolse soevereiniteit, met name op 
gebieden die niet vallen onder de 
bevoegdheden van de Unie;
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Parlement regelmatig op de hoogte te 
brengen en nauw betrokken te houden, 
transparant te werk te gaan en ervoor te 
zorgen dat alle Europese instellingen en 
organen en maatschappelijke organisaties 
een betekenisvolle rol kunnen spelen en 
toezicht kunnen houden;

Or. en


